
MĚSTO BRNf
MAGISTRÁT MĚSTA BRN*

Odbor městské informatiky
Malinovnkóho nám 3

60167 SRNO

°SmIouva o dílo - provádění automatických přepísíi 'zvukových nahrávek
č. 2/11/2019

NEWTON Technologies, a.s.
sídlo:
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze Spis.zn. B 14782

20479777

Na Pankráci 1683/1 27,140 00 Praha 4

zastoupená:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:
v r

c. u.:

kontaktní osoba:

C/,28479777

na straně jedné fdále jen „Zhoto

a

Statutární město Urno
sídlo/místo podnikání:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
ve věcech smluvních
i technických
je oprávněn jednat:

Dominikánské nám. 1, 602 00 Urno
JIJDr. Markétou Vaňkovou
44992785
C/44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbraciitova 1929/62. Mí) 00 Praha d
] 1 1211222/0800

5319054524
kontaktní osoba:
číslo Smlouvy:
na straně druhé (dále jen „Objednatel")

(společně též jako „smluvnístrany")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením íj 25,86 a n. zákona
č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, tuto smlouvu (dále jen
„Smlouva"):

Článek I
Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je získání automatického přepisu zaslaných zvukových nahrávek
do textové podoby Objednatele tak, aby přepisy představovaly co nejvěrnější textovou
verzi zvukového záznamu.

1.1.

Článek II
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na-svůj náklad a nebezpečí pt ověsí pro
Objednatele dílo spočívající v automatickém přepisu zvukových nahrávek, v českém
jazyce, prostřednictvím software poskytovaném vcloudovém režimu na automatické
rozpoznávání řeči (dále jen „Přepis") a umožnit nabytí vlastnického práva k těmto
Přepisům Objednateli. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Zhotovitele poskytovat

2.1.
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Objednateli technickou podporu pro to, aby Objednáte! mohl software Zhotovitele plné 

využíval.

Článek III
Doba n místo plnění, režim a Lechnická podpora 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. ^ , .
Zhotovitel se zavazuje poskytnout přístup oprávněným osobám Objednatele [dále jen 
„Uživatelům") k softwarovému nástroji umožňujícímu Přepis v libovolnou dobu, a to 
nej později do 5 dmi od účinnosti této Smlouvy, po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Výpadky přístupu z důvodu údržby a aktualizace systému budou Objednateli
oznámeny e-mailem kontaktní osobě Objednatele. ^ ^ n
Kontaktní osoba Objednatele písemně oznámí Zhotoviteli e-mailové adresy Uživatelů 

■/a účelem poskytnutí přístupu k software. Uživatelé jsou oprávněni nahrávat zvukové 
soubory na server ZhotnviLcle, stahovat zrealizované Přepisy a využívat technickou 

podporu Zhotovitele.
Zhotovitel bude dále Objednateli poskytovat nezbytnou technickou podporu 

‘ - 17:00 hod.

3.1.
'-i. z.

3.3.

a to
3.4.

• prostřednictvím telefonu nebo e-mailu v pracovní dny od 9:00 hod.
Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré závady bránící řádnému využívání software 

hodin od jejich nahlášení. To neplatí v případě řádně nahlášených omezenído 4 8 
přístupu k software.

Článek IV
Cena plnění a platební podmínky

7.a plnění bude stanovena za přepis 1 hodiny zvukové nahrávky 
a to ve vyšt L20,- lič bez DPH/za každou započatou hodinu zvukové nahrávky. Daň 
/přidané hodnoty bude Zhotovitelem připočtena k ceně Přepisu dle platné právní 

úpravy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. ^
Cena obsahuje veškeré náklady související s provedením Přepisu dle této Smlouvy.

Přepis bude prováděna jednou za tři měsíce na základě daňového

4.1. Cena

4,2.
Úhrada ceny za 
dokladu [dále jen JcikUtra") vystaveného Zhotovitelem.
Faktury budou zasílány v elektronické podobě ve formátu PDF na c-mailovou adresu 

kontaktní osoby Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
splatnosti příslušného peněžitého plnění uvedeného ve faktuře je 30

kalendářních dnii ode dne doručení faktury Objednateli. .............. _
se považuje za splněné dnem odepsání peněžité částky z účtu

4.3.

4.4.

Lhala4.3.

Peněžíte plnění 
Objednatele.
ZholoviLel se zavazuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 
Sh., o d.ini z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o DPH ), odvede 
příslušnému správci daně příslušnou DPH ve výši dle platných právních předpisů, 
která bude připočtena k ceně díla a bude zaplacena Objednatelem Zhotoviteli v 

souvislosti s cenou plnění v souladu se Smlouvou.
Čerpám služeb a rozsah odebíraných kapacit Zhotovitele v hodinách bude stanoven 
základě vzájemné dohody smluvních stran tak, že objem poskytnutých služeb bude 

činit maximálně 200 000,- Kč bez DPH za celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.

4.6.

4.7.

na
4.11.

Článek V
Mlčenlivost, Ochrana důvěrných informací a dat 

Smluvní strany se zavazují zachovat (i po skončení účinnosti této Smlouvy) 
mlěenlivosL o všech informacích a skutečnostech, které jsou uvedeny v této dohodě, 
nebo se dozví v rámci plnění předmětu této Smlouvy. Tyto informace smluvní strany 
prohlašuji za důvěrné a tajné, s čímž jsou obé smluvní strany plné srozuměny.

5.1.

Stránka L z 4-



důvěrné informace označují falcové, u kterých dověrnost takovýchto
Dále se za

Smíúvn^sírany djsou ^povinny zajistit plnění veškerých povinností stanovených 

platnými právními předpisy, kterými se řídí ochrana dat Objednatele zaměstnanců a 
smluvních partneru [např. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracován, osobních udaju, ve

znění pozdějších předpisu), - -
Zhotovitel |e dle -/.Skoná ě. 110/201.9 Sh„ c, /.proa.vňm' osobních ■i,lalii ve
pozdějších předpisů, a dle Nařízení Kvropskeho Parlamentu a Kudy (UJ) 201 •, 0 -
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních udaju a o volnem 
pohybu těchto údajů, povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a 
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečen, osobních 
údajů v informačním systému Objednatele. Povinnost mlčenhvosLi trvá i po ukončeni 
účinnosti Smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli v plné míře za škodu, kle,mu mu 

způsobí porušením tohoto ustanovení.

5.2.

5.3.

5.4,

Článek VI 
Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit: _
6.1.1. písemnou dohodou smluvních stran, jejíž

vzájemných závazků a pohledávek; „ ,
6.1.2. písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušeni 

Smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení Smlouvy se

považuje: ^
- porušení povinností dle čl. V odst. 5.3.;
- nezaplacení ceny plnění po dobu delší než 30 dníc 

6 1 3. písemným odstoupením od Smlouvy v případě nepodstatného porušeni

Smlouvy druhou smluvní stranou, jestliže kterákoli ze smluvních stran 
poruší nepodstatným způsobem závazky vyplývající z léio Smlouvy,^ 
druhá strana oprávněna písemně vyzvnL porušující smluvní stranu ke 

splnění jejích závazků ze Smlouvy. Pokud do 4H hodin od doručeni teto 
výzvy smluvní sírami, která porušila Smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k 
nápravě nebo pokud do 48 hodin od této výzvy nebo do jakékoli delší 
doby dohodnuté smluvními stranami lálo smluvní strana neodstraní 

porušení závazků Smlouvy, může druhá smluvní .sírami od Smlouvy 
odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných prav nebo 

prostředků k dosažení nápravy; ^
6.1,4. písemným odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem 

Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně na adresu uvedenou 
v záhlaví Smlouvy, případně na poslední prokazatelně oznámenou korespondenční

6,1, součástí je i vypořádám

10

6.2.

Při ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny do 30 dnů od ukončení smlouvy 

vypořádat písemnou dohodou své vzájemné závazky a pohledávky.

Předčasným ukončením Léto Smlouvy nebo její části nejsou : ^
týkající se smluvní pokuty, mlčenlivosti a ochrany důvěrných inlormací, nahnuly ujmy 

a jiných nároků a závazků, přetrvávajících ze své povahy i po ukončení Smlouvy.

6.3.

dotčena ustanovení
ŮA

Sirá n len '.i z '1-



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor městské informatiky
Mallnovského nám. 3

001 67 BRNO
-001 •Článek VII

Vzájemný styk .smluvních stran a závěrečná ustanovení
Osoby oprávněné jednat ve věci této Smlouvy jsou oprávnění zástupci smluvních stran
nebo kontaktní osoby uvedené v záhlaví Léto Smlouvy nebo osoby, které byly k jednání
a podepisování těmito osobami zplnomocněny nebo pověřeny a toto pověření řádně
prokáží.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany činí nesporným, že ncdojde-Ii kdoručení
písemnosti dříve, je jakákoli písemnost doručena 3 den po jejím odeslání
doporučeným dopisem do sídla příslušně smluvní strany.
Tálo Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„y.oiís").
Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení
zákona č. 10fí/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

7.5 ' Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy, který je
dostatečně určitý ,i srozumitelný a že se Smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní
strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vážné a svobodné vůle prosté omylu a na
důkaz toho připojují své vlastnoi učni podpisy.

7.1.

7.2.

7.3

7.4

7/'

V Fráze dne 'f/-V Urně dne
'7 '10- 2UÍ3

7-i Objednatele: Za Zhotovitele:

s7ai utární město brf
MAGISTRA r MĚSTA UFO'

odbor .nesfskůinformaiíí
Malinovi-koho nám .i

fit) T 67 BRNO

NEWTON Technologies,
Nn Pr-rTnci 1683/i 27. 7 40 00 aha 4

DIČ CZÍM479777 IČ: 23479777

Zapsáno u měst ,keho soudu v Praze

oddíl B, vložka 14732

a.s.

r*i |
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